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VEŘE"íNÁ VYftn ÁšKÁ
Opatření obecné povahy
starrovení přechodné iÍpřavy pl-oyozu nna pozemní ltormunikaci
Městský úřad Ostrov, odbor dopra\'nč sprár,rrí (dáe jen ,,oDS.'), podle 6 124 odst 6 zikona č'
3ó112000 sb.' o provozu na pozemních komunikacich a o změnách něk{)r:ích zákonů, ve Zrění
pozdějŠíchpřcdpisů (d.ílc jen ,'zi{kon č.36l/2000 Sb'"), jako piíslušnýorgrín stáirí spráqr ve
věcech stanovení místni a přechodnó úpÍa\,} provozu na pozenmích koirunikacích na si]nicích

lI. a III' ťídy-

spnávní ÚzeÍú mčstskéhoúřadu ostrov' na zátladě ádosíi podané dne
28'11.2017 plávrrickou osobou: Údržba silric Karlovarského krajc' a. s'. se síďem Na Vlečce
177' 360 01 olovice. zast' Evou MatouškoÝou (dáe jen .,Ždatel,,), a po písemnam v}jádiení
přis]uŠnéhoorgi'nu Polície Črr, Kra;stc ředilelství pojicie KarlovarskéIlo kraie. Uzenmí odbor
Karloq \aD. dopra\.rli in\pek]olár. Závodni 38o l00.3óo oó Karlov] Val1. poo čj. KRPK81q30-2/CJ 2017-)90307 zc dle 1]'l1.2017 a po posol:E)ení žádos1i s ustanovením 5 77 odst' 1
písm' c) a odst' 5 zÁkon^ č.36112000 sb' v návaaosti na ustanovení s 171 a následujicí části
šesté zákona č. 500/2004 sb', sprá.!,ní řád, ve anění pozdějšícb Předpiosů (ďile jcn ,,spnívní ilid,)

sÍanovujc přcchod&ou úpr.aÝu p!.ovozu ua silnicích nn. a !II. třídy v€ spřáYním lizenxí
mčstskéhoúřadu ostrov, jako obecního úřadu o[rce s rozšířonou působností z dlivodu
provádčníst*velrnich přací při opakovaBých pracech na opravách komunikací, pň splnční
nížeuvedených i}odinínetr(;

1

. Přechodná úprava provozu bucic provedena

pod le

tohoto stanoveni.

2' Přechodná úprava provozu je povolcna

iextové části' která jsou nedíinou součástí

od účinnostiopatřeru obecné povahy do

3

3' PÍovedení B umisiěru svislých dopravrrích značek musí b]í1 v sodadu

l.12.2018.
s r.yhJáškou

č' 294/2015 sb', kterou se plovádí /jjkon o provozu na pozefiních komunikacich ve arěnr
pozdějších předpisů a sp!ňovat požadavky platných tccbnických uorcm (ČsN tsN 12899_t a
další)a zvl1LštníchteciDických předpisů (TP 66 II' lydáni)'

4. 7.A dodlženíuvedených podnínek á za nálc.žjÍýs1av úpra'ry prcvozu po cciou dobu uátí
dopravních značek odpovídáj žadatel

5.

l'o skollčcilíplalnosti stanove

bude přcchodná úprava neprodleně odstratněna á budc

vyz\'án splávce příslušnékomunjkace kc kontro]e úseku.

6. stanovení přechodné úpÍa\.Jprovozu nonahra7uie povo]cní, sla'lovisko, posouzení, případně
jáchyJň.!ská l' ]ó]0] oslÍoÝ. tcJ ]5í 22a 310' ]Č 00?J4&al'
Poda1.lia6ios1Io!.7
I

Městský rířad ostnov
vne spravn!
.tráchymovská 1, 3630l ostrov

jiné opalření splávďho orglínu vyŽadované zvláštními picdpisy'

0důvodnění;
Měs1ský úřad ostrov, odbor dopravně správní (dále jen ..sprá\,ní or8án'.)' obdžel dne
28.1] '2017 žádos1 právnickó osoby Udřba si]nic KarlovaÍského krajc, a. s. sta]rovení
přechodné úpŤavy provozu na silnicích lL a III. třídy z důvodu přovádění slavebních placi na

opravách komunjkací'

K Žádosti o stanovení přechodné úpraD' provozu bylo doJoŽeno lyjádření PČR.
Na zÍikladčpdcdnáú a 2jiš1ění, že povolcná úprava v dopravní situaci je Z veřcjnéIlo zájmu
únosná, bv]a slanovena přechodná úprava provozu' tak jak ie uvedeno'

Poučení:
Ploti opatření obecné povahy dle s l73 odst' 2 Zákona č. 500/2004 Sb', správní řád, ne1ze poda1
op.avný plosťcdek. ve smyslu ust. $ 101a l0ld zákona č' 150/2002 sb., soudní řád správní, ie
možný piezkum u soudu' opalřeni je ro\,něž zveřejněno způsobem umoŽňttjícím dálLový
přístup na uředd dcsce Městského uiadu ostIov na w9r'w'ostrov'cz
opatření obecné povahy nab]ývá účimostipát]im dnem po q.Věšení'

Přílohy: 2 listy

Ladislá
Vcdoucí od(i

Vy.věšeno dne:

Íazitko a podpis

op

dopntvné

Sejmuto dne:.
r3ziiko a podpls opra!Ťěnc osob)'

v]lěné osoby

Dořučí s€:
Žadatel (přimým doručením):
1' UdrŽba silnic Karlovarského kajc,

a.

s'' Na Vlečce l77, 3600] otovice

Dotčenéosoby (přímýrl cioručením):
] ' Krajská správa a údrŽba si1nic Kiulovzrrského kraie' p. o., chebská 282. 356 04 Sokolov
Dotčcnó rlsoby (veřejnou Vyhláškou):
l správního řádu spráVnj orgán ozJa[rujc opatření obccné povahy
veřejnou vyhláškou' Doručenívcřcjnou vyhláškou brrde provedeno v souiadu s uslfulovení 25
$
správního iádu tak, Že se písemnost \'}věsí na urlcdnj desce Mčsrskéhouřadu ostrov a soLlóasne
bude zleřejněna z-působem umožňujícímdá]ko\'ý přistup.

V sou]adu s $ 173 odst.

]á.Iymoyská l ]Ú]]0] oslrov' 1e] ]54 224 3]0, lČ oo25.r34]. podal9]naaooslIo! .Z
2

MěstskÝ úřad Ostrov
odbor dopřavně správní
Jáchymovská 1, 36301 ostřov

Dotčený'orgán:
Po]icie ČR' Krajské ředitelstvi policie Karlovarského kaje' Územni odbor Karlovy Vary'
dopravní inspcktorát, Závodní ]86/] 00, 360 06 Kar]ovy vary

ostatní:

'

Městský úřad AbeÍanry' Farní 2' 362 35 Abeúarny
2' Městský úřad Boži Dar' BoŽí Dar 1-362 62 BožíDar
3. obecní uiad Hájek, Hájek 68- 3ó3 0l ostrov
4. Městský úřad Homí B]atná' Niím. sv' Vavřince ] ' 362 37 Horní Blatná
5. Městský úřad Hroznětin' Krušnohorskénáněstí i' 362 33 Hroznčtin
ó' obecní Ířad KÍásný Les' Kťásný Les 2, 363 01 ostťov
7' obecní úiad Merklín' Merkiín 6,362 34 M€Iklín
8' obecni ďad Pe.nink, T' G. Masaryka 1,362 3ó Pernink
9- obecni úřad Potůčky.Potůčky58, 362 38 Polůčky
10' obecní úřad stráŽ nad ohŤi' stráŽ nad ohří 2l, 3ó3 01 ostrov
1i' obecni uřad Velichov. Velichov 13' 3ó3 01 ostrov
12' obecní úřad vojkovice' Vojkovice 57' 362 73 Vojkovice
]
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l. označeníD.acoviště dle dobv trvání

a)
b)
c)

označenípracoviště s délkou trvání jeden den
označenípracoviště s délkou trvání kratšíjakjeden den
oznaěení placovišlě s přestavbou Dz během jedné směny

ll'' označenípracoviště dle místa

a)
b)

silnice v obci
silnice mimo obec

lll. označeni ořechodného doDíavního značeni

a)

b)

c)

označenípřechodného dopravního značeníseprovádí dle vzoro\r'ých schémat,
jeJi v opÍavovanémúseku potřeba se od daného schéma odchýIitje toto možné
při zachováňí fÚnkčností daného Dz
přechodné dopravní značenípodle odst. l' bodu b' c musí být toto po skončení
p.aco\inÍ doby zrušeno
práce spoiené s opravou a údržbol]silničnísítě mohou bÍ zahájeny až po
osazení přechodného dopÍaVního značení

Údržba silnic Kárlov'.škéť'o kraJa, a' s' . Ná Vléčce177' 360 0í otovicé
o€/loťp_ádp'dlP
súsEmjrunsoeft' L'va ly'Bq
asN LN io roo. rooa a.N FN |5o'doo'' oo5 J ČsN ot ics'30oi:lo03
6ánkďnl spoj.i|
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označenípracoviště přenosnýrn Dz bude provedeno dle příslušného
schéma
seznam schémat pto přechodné dopráVníŽnačeníVyužíVanénašíorganizací dle
,,zásady p.o přechodné dopÍavní značenína pozemnÍch komunikacích" TP 66 :

Silnice v obci

'
-

list
silnice s malým dopravnirn zatížením
silnice
dvouproudé
čtyřproudé silnice
dvouproudé silnice s uzavírkou poloviny vozovky
pracoviště s kratšídobou trvání oprav

81'
B3'B4'B7
B9 B12
814.3
B24' B25

Silnice mimo obec

pracoviště bez zúženívazovky
pracoviště s malým zúženímVozovky
vedení provozu pomocným jÍzdním pruhem
pracovišiě na přechodu z obce mimo obec _ DZ
lříproudá Vozovka s uzavírkou prav- jlzd. pluhu
ve směru še dvěma jízdními pruhy
objížd'kaV důsjedku uzavírky silnice
pracovišlě s kraišídobou trvání opÍav
pracoviště s kratšídobou trvání oprav s poj uz tabulí
pohyblivé pracovjště
pracoviŠtě při provádění VDz středová čára

'
'

_
-

c1
C2

c3
c6
c7
c10c

c1í
c12

C13

c14

'ÚdÍžba silnic Karlovarského kraje a.s. se sÍdlem V otovicÍch provede v souvislosti
s aktuai2oVáním Žádosti o povoléníužívánÍpřechodného dopravního značeni dle
přÍslušných technjckých podmínek přeškolení zainteresovaných pracovníkú pro rok 20í8'
zodpovědná osoba za provádění údžbovýchprací na silničnísítjrozhodneo
Variantě přechodného dopravního ŽnačenI a Žajistíjeho řádnou realizaci na konkrélním
místě před zahájením praci
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